
UCHWAŁA Nr 644/55/15 

 

 

 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 02 lipca 2015 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz Podsumowania do 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego 
oraz uchylenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2009-2015  
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 2, art. 18 pkt 3, art. 19 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm. 

1
), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm. 
2
 ) oraz Rozdziału III (System realizacji) 

punktu 3. (Procedura aktualizacji) Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port 
Kreatywności, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, Uzasadnienia oraz 
Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego 
Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015, zmienionej Uchwałą nr 967/277/13 Zarządu 
Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku, uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1. W uchwale nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 

roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego, 
Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju 
gospodarczego oraz uchylenia Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2009-2015, zmienionej uchwałą nr 967/277/13 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) dotychczasową treść Załącznika nr 1 do uchwały, stanowiącą Regionalny Program 

Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności (zwany dalej 
„Programem”), zmienia się i nadaje się mu brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.  
 

§ 2. Przyjmuje się komunikat o zmianie Programu w brzmieniu określonym jak w załączniku  
nr 2 do niniejszej uchwały i przekazuje się go do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Gospodarczego, 
który pełni funkcję Kierownika Programu. 

 
§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w  §1, pozostają bez zmian. 

 
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                    
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz.349 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072. 



UZASADNIENIE 
 

Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności, 
zwany dalej „Programem” lub „RPS PPK”, jest dokumentem realizującym Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2020, przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego  
nr 458/XXII/12 w dniu 24 września 2012 r. Program został przyjęty przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego uchwałą nr 952/275/13 w dniu 13 sierpnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 967/277/13 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku. Program wraz ze Strategią 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pełni funkcję strategii na rzecz rozwoju w regionie 
inteligentnych specjalizacji. 

W związku z wyborem w dniu 9 kwietnia 2015 roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) 
obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP), a także koniecznością wypełnienia warunków 
ex-ante dla funduszy europejskich 2014-2020, od których uzależnione jest  uruchomienie środków  
w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na badania i rozwój (warunek tematyczny 1. Wzmacnianie 
badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji), konieczna jest aktualizacja  RPS PPK.  
 
Zmiany w dokumencie polegają na wyjaśnieniu oraz doprecyzowaniu istniejących zapisów, 
odnoszących się do inteligentnych specjalizacji. Zostały one ujęte w nowym Załączniku nr 2  do 
dokumentu RPS PPK, który zawiera informacje dot. m.in. przebiegu procesu identyfikacji obszarów 
ISP, uzasadnienia wyboru poszczególnych obszarów ISP, w tym zindywidualizowaną analizę SWOT, 
ramy finansowe określające dostępne środki na badania i innowacje, opis mechanizmów 
gwarantujących mobilizację środków prywatnych na B+R w regionie, a także opis systemu 
monitorowania i aktualizacji ISP. Precyzyjne uregulowanie wskazanych powyżej kwestii pozwoli na 
wykluczenie wszelkich wątpliwości związanych z treścią przedmiotowego dokumentu oraz sposobu 
jego realizacji.   Aktualizacji RPS PPK zostaje przeprowadzona z zastosowaniem uproszczonej ścieżki 
aktualizacji Programu tj. zgodnie z pkt 3 lit. e) rozdziału III Programu, który reguluje procedurę 
aktualizacji Programu.  
 
Wprowadzenie do zapisów RPS PPK nowego Załącznika nr 2 o nazwie: Inteligentne Specjalizacje 
Pomorza (ISP) – wybór, finansowanie i monitoring – stan na dzień 2 lipca 2015 r., wymusza zmiany 
edytorskie w tekście Programu, polegające na: 

1) aktualizacji spisu treści; 

2) wprowadzeniu przypisu w rozdziale I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA, punkcie 4. Analiza 
SWOT, odsyłającego do zindywidualizowanej analizy SWOT dla danego obszaru 
Inteligentnej Specjalizacji Pomorza, ujętej w treści nowego Załącznika nr 2; 

3) wprowadzeniu przypisu w rozdziale II CZĘŚĆ PROJEKCYJNA, punkcie 3. Mechanizm 
identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji regionu, odsyłającego do treści 
nowego Załącznika 2; 

4) Wprowadzeniu przypisu w rozdziale III SYSTEM REALIZACJI, punkcie 5. Ramy 
finansowe, odsyłającego do określenia ram finansowych w zakresie dostępnych środków 
na badania i innowacje, ujętych w treści nowego Załącznika nr 2; 

5) Dodatkowo usunięto zapis w rozdziale II CZĘŚĆ PROJEKCYJNA, punkcie 3. Mechanizm 
identyfikacji i weryfikacji inteligentnych specjalizacji regionu o treści: „Przewiduje się, że 
realizacja opisanych wyżej kroków powinna trwać do 12 miesięcy od momentu formalnego 
uruchomienia procesu, a pierwsze Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji 
regionu powinny być zawarte do końca 2014 roku.”  

6) zmianie numeracji w obrębie załączników do RPS PPK, tj. dotychczasowe załączniki  
o numerach 2 i 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 i 4.  

Po zmianie Programu zgodnie z art.19 ust.8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Zarząd 
Województwa Pomorskiego ogłosi w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o:  

1) podjęciu przez Zarząd Województwa uchwały o zmianie Programu,  
2) adresie strony internetowej, na której Zarząd Województwa zamieści zmianę Programu,  
3) terminie, od którego zmiany Programu będą stosowane. 

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


